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ઝોન 
અનફીટ સેમ્પની વવગત 

તારીખ સરનામાની વવગત 

નોર્થ 

૦૧/૧૦/૨૦૧૮ 

ફી/૫૩-શ્રધ્ધા વોવા.  & લફલ્ડીંગ/એ-મોગીચયણ વોવા., સમુરુ ડેયી યોડ, કતાયગાભ (ફે 
નમનુા). 

૧૬, ગૌત્તભનગય લવાશત, સમુરુ ડેયી યોડ, કતાયગાભ 

૦૩/૧૦/૨૦૧૮ 
૪૧ & ૪૬, ગૌયલાકટ વોવા., ધનભોયાથી ોરીવ સ્રે્ળન યોડ (ફે 
નમનુા). 

૦૪/૧૦/૨૦૧૮ ૫૭, ગામત્રી રયલાય વલ.-૩, કતાયગાભ ફા આશ્રભ યોડ. 
૦૫/૧૦/૨૦૧૮ યાજીલ યભાય, ધયતી વોવા., ગજેયા વકટર. 

૦૬/૧૦/૨૦૧૮ 

ફી-૧ & ફી-૨, યાધેશ્માભનગય, વીંગણોય ચાય યસ્તા (ફે નમનુા). 
ફી-૧૦, ભધલુન વોવ. ડબોરી.  
૭૫, નાગજી વોવા. આંફાલાડી ગાડટન ાવે, ડબોરી.  
૧૧૧, નગીનાલાડી વોવા. સમુરુ ડેયી યોડ. 

૦૮/૧૦/૨૦૧૮ 
૨૭૩, વ ૃાંદાલન વોવા., ડબોરી ચાય યસ્તા. 
૨૧, અંલફકાનગય-૨, કતાયગાભ શલે્થ વેન્ર્ય યોડ. 

૦૯/૧૦/૨૦૧૮ 

૫૨, વલજમયાજ વોવા., ફાા વીતાયાભ ચોક. 
૬૬-રે્કયી પીયુાં, ફુરાડા & ૫૦/૫૧-સ્નશે વાગય વોવા., ધનભોયા ચાય યસ્તા 
(ફ ેનમનુા). 

૧૦/૧૦/૨૦૧૮ 
૮૮ & ૫૭, ગામત્રી યીલાય વલ.-૩, કતાયગાભ ધનભોયા યોડ (ફે 
નમનુા). 

૧૧/૧૦/૨૦૧૮ ૬૦ & ૪૪, ગામત્રી યીલાય-૩/ફી, ઘનભોયા યોડ (ફે નમનુા). 

૧૨/૧૦/૨૦૧૮ 

 નાંદનલન વોવા., ફાા વીતાયાભ ચોક.  
૧૨૨, કુફેયનગય વોવા. વલ.-૧, ીલ્વ ાયવ ભાકેર્ યોડ.  
વી-૪૧ & વી-૫૯ સ્નેશવાગય ધનભોયા યોડ (ફે નમનુા).   

૧૩/૧૦/૨૦૧૮ ૧૦૪, પ્રથભ ભાે, વાયથી ચેમ્ફવટ, ગોતારાલાડી. 

૧૫/૧૦/૨૦૧૮ 

૧૦૧૪, ૧૦૧૫-ફી, ૧૦૧૫-એ, ભીનાક્ષીલાડી વલવાભા ાછ, કતાયગાભ (ત્રણ 
નમનુા).  
૧૦૧૪ & ૧૦૦૯, ભીનાક્ષીલાડી વલવાભા ાછ, કતાયગાભ (ફે નમનુા).    
૬૧/૬૨, ગીતાનગય, ફુરાડા યોડ.  

૧૭/૧૦/૨૦૧૮ 

૩, ગ્રીનાકટ-૧, કાંતાયેશ્વય ભાંરદય ાછ. 
૬૪, ૬૩ & ૬૪ કાંતાયેશ્વય વોવા., ફા આશ્રભ યોડ (ત્રણ નમનુા).  
૯૩, શરયશરય વલ.-૨, ફા આશ્રભ યોડ.  



૧૯/૧૦/૨૦૧૮ એ-૩૧, ૩૨, ળેયી ન.-૪, નગીનાલાડી વોવા., સમુરુડેયી યોડ.  
૨૦/૧૦/૨૦૧૮ પરેર્ નાં. ૨૦૨, વોના એા., પ્રમખુ સ્લાભી બ્રીજ ાવે, ફુરાડા યોડ. 
૨૨/૧૦/૨૦૧૮ ૧, વાશીર ઈન્ડસ્રીમર એસ્રે્ર્, ફુરલાડી ાછ. 

૨૩/૧૦/૨૦૧૮ 

ફી-૬૮, રૂર વોવા., અખાંદ આનાંદ કોરેજ વાભે. 
પરેર્ નાં. ૨૦૨, વોના એા., પ્રમખુ સ્લાભી બ્રીજ ાવે, ફુરાડા. 
પરેર્ નાં. ૨૦૨, વોના એા., પ્રમખુ સ્લાભી બ્રીજ ાવે, ફુરાડા. 
૨૭, અંલફકાનગય વોવા., ફુરાડા. 
ભા ળાયદા પાસ્ર્ ફુડ, દુકાન નાં. ૩૩, ાયવ ળોીંગ વેન્ર્ય, ગજેયા વકટર. 

૨૪/૧૦/૨૦૧૮ ૫૦, પ્રભનુગય વલ.-૨, કતાયગાભ દયલાજા યોડ. 
૨૫/૧૦/૨૦૧૮ ૫, શરયશરય વોવા. વલ.-૧, ફા આશ્રભ યોડ. 
૨૯/૧૦/૨૦૧૮ ૬, ખોરડમાયકૃા વોવા., કાંતાયેશ્વય ભાંરદય યોડ, કતાયગાભ.  

૩૦/૧૦/૨૦૧૮ 

ફી-૩૩ & ફી-૨૧, નગીનાલાડી વોવા., અલ્કાયુી લબ્રજ ાવે (ફે 
નમનુા).  
૪૮૯, ફુરલાડી લવાશત & એભ-૭, રયલયવ્ય ુવોવા., બયીભાતા યોડ (ફે 
નમનુા).  

૩૧/૧૦/૨૦૧૮ 
૭૩, શયી શયી વોવા. વલ-૨, ફાાશ્રભ ાછ, કતાયગાભ.   
૧૨, વલળારનગય વોવા. વલ-એ,  ફાાશ્રભ ાછ, કતાયગાભ.   

ઈસ્ટ 

૦૪/૧૦/૨૦૧૮ ૨૫ & ૧૯, વલજીબાઈની ચાર, ફયોડા વપ્રસ્રે્જ, લયાછા (ફે નમનુા). 

૦૫/૧૦/૨૦૧૮ 

૮, વોભેશ્વયી વોવા., લયાછા યોડ & સ્લાભી આત્ભાનાંદ ભાંડી ાવ,ે ાણીની ર્ાાંકી ભોશલ્રો, નાના લયાછા 
(ફે નમનુા). 

એા., વલજીબાઈની ચાર, ફયોડા વપ્રસ્રે્જ, લયાછા. 
૦૬/૧૦/૨૦૧૮ ૩૧, ભોભાઈનગય વોવા. નાના લયાછા.  

૦૮/૧૦/૨૦૧૮ 
૫૦, ભભુીાકટ  વોવા., નેળનર ાકટ વાભે, વયથાણા. 
૧, ધનલ્્ભી વોવા., વીભાડા. 

૦૯/૧૦/૨૦૧૮ 

૧૨૨, ધવભિષ્ઠાાકટ વોવા., નાના લયાછા. 
૨૧-છીલાડ ભોશલ્રો & ળાયદાફેન-દલક્ષણી ભોશલ્રો, નાના લયાછા (ફે 
નમનુા). 
૧૭-ભશને્રાકટ વોવા. & ૨૩-ભોભાઈનગય, નાના લયાછા (ફે નમનુા). 

૧૦/૧૦/૨૦૧૮ 

૪૮, ધયભનગય વોવા. & ભોદી ભોશલ્રો, ળાકભાકેર્, એ.કે.યોડ (ફે 
નમનુા). 
ચામુાંડા બોજનારમ & ૧૩, વલજીબાઈની ચાર, ફયોડા વપ્રસ્રે્જ (ફે 
નમનુા). 
૨૦, ગીયનાય વોવા., નાના લયાછા.  
૧૧૫-ળક્તતવલજમ વોવા., ૩૨-વાધના વોવા. & ૫૨-ભશશે્વયી વોવા., લયાછા યોડ 
(ત્રણ નમનુા). 

૧૧/૧૦/૨૦૧૮ 
ાકીંગ, સમૂટરકયણ એા., ખોડીમાયનગય યોડ. 
૧૧, કોશીનયુ વોવા., લયાછા યોડ. 

૧૨/૧૦/૨૦૧૮ 
ફી-૪ & એ-૭, ગણેળ કોરોની, લયાછા યોડ (ફે નમનુા).  
ફી-૫, ળીલ એાર્ટ , કોશીનયૂ યોડ.  

૧૩/૧૦/૨૦૧૮ ૨૩, ળાાંવતલન વોવા. રાંફે શનભુાન યોડ. 

૧૫/૧૦/૨૦૧૮ 

૩૪, ર્ભીનાયામણ વોવા.-૧ & ૪૩, દીનફાંધ ુવોવા., એ.કે.યોડ (ફે 
નમનુા).   
૩૦ & ૩૧ ભોદી ભોશલ્રો, એ.કે.યોડ & ફી-૧૪, ગોવલિંદાકટ , નાના લયાછા (ત્રણ 
નમનુા).  

૧૬/૧૦/૨૦૧૮ 
૨, અવશ્વન વોવા., લયાછા યોડ. 
૧૨૧, ધભટ રે્કનોરોજી, એ.કે.યોડ. 

૧૭/૧૦/૨૦૧૮ ફી/૪, ગણેળ કોરોની, લયાછા યોડ. 
૧૮/૧૦/૨૦૧૮ ૧૪, વલષ્ણનુગય વોવા., એ.કે.યોડ. 
૧૯/૧૦/૨૦૧૮ ૩૧, ભોભાઇનગય વોવા., નાના લયાછા.  



૨૩/૧૦/૨૦૧૮ 

૩, ઉભી વોવા., લયાછા યોડ. 
૨૨૪ & ૨૨૩, વીતાયાભ વોવા., ણૂા (ફે નમનુા). 
૧૫, વલષ્ણનુગય-૧, શીયાફજાય યોડ. 

૨૭/૧૦/૨૦૧૮ 
૯, રે્રનગય વોવા. એ. કે. યોડ.  
૩૦ & ૪૨, મોગેશ્વયાકટ વોવા. એ. કે. યોડ. (ફે નમનુા). 

૨૮/૧૦/૨૦૧૮ 
૭૫, ક્ષભા વોવા., શીયાફાગ યોડ & ૪, ચામુાંડાનગય, રાંફે શનભુાન યોડ 
(ફે નમનુા). 

વેસ્ટ 

૦૧/૧૦/૨૦૧૮ ૧૧૬૭, આંફેડકય લવાશત, ઉગત. 

૦૩/૧૦/૨૦૧૮ 
૨૦૫, રશદામતનગય વોવા. & ૪, ઇ.ડબ્લલ્ય.ુએવ આલાવ, ારનયુ યોડ 
(ફે નમનુા). 

૦૪/૧૦/૨૦૧૮ 
૧૧૮/૧૧૯-યણછોડાકટ  & ૭૪-રદભારા વોવા., યાભનગય યોડ (ફે 
નમનુા). 

૦૫/૧૦/૨૦૧૮ 
૨૦૫, રશદામતનગય વોવા. & ૨૫૨, કૃષ્ણકુાંજ વોવા., ારયુ યોડ (ફે 
નમનુા). 

૦૬/૧૦/૨૦૧૮ 
૩, અમોધ્માનગયી વોવા., ભવૂભ કોમ્. ાવે. 
ફી-૯૩, આવળ યો-શાઉવ, જશાાંગીયયુા આશ્રભ યોડ.  

૦૭/૧૦/૨૦૧૮ ૩૩૧, યાભનગય કોરોની, યાભનગય.  

૦૯/૧૦/૨૦૧૮ 

M, વનળાાંત એા., અડાજણ. 
૨, EWS આલાવ, ારનયુ. 
૬/૭૩-ીંજયલાડ & ૬/૨૮૧-ફાબ ુગરી, યાાંદેય (ફે નમનુા) 

૪/૩૦૮, રીભડા ઓરી, યાાંદેય. 
૧૧/૧૦/૨૦૧૮ ૧૫૭, શ્રીજીનગયી વોવા., જશાાંગીયાફાદ. 
૧૨/૧૦/૨૦૧૮ ૯૭, વાંકલ્ યો- શાઉવ, ઉગત બેવાણ કેનાર યોડ.  

૧૩/૧૦/૨૦૧૮ 
૫૪૩, ભહ્યાલાંળી ભશોલ્રો & ૫૯૪, મસુ્રીભ પીય,ુ. અડાજણ. (ફે 
નમનુા) 

૧૫/૧૦/૨૦૧૮ વી-૨, ભશાર્ભી વોવા., ારનયુ. 

૧૬/૧૦/૨૦૧૮ 
૪, લાડીમાનગય વોવા., અડાજણ. 
૬/૬-ફી, અશભદ કાવભ મયુાદ, ફાબગુરી, યાાંદેય. 

૧૯/૧૦/૨૦૧૮ વી-૭, ડાશીભાનગય વોવા., દાાંડી યોડ.  

૨૦/૧૦/૨૦૧૮ 

ફી-૪૫, ળાાંવતનગય વોવા., અડાજણ. 
૨૧, ગાડટન વોવા., અડાજણાર્ીમા. 
૬૦, વલશ્વકભાટ વોવા યાભનગય યોડ. 
૮/૪૦, સજુાતખાન સ્રીર્, યાાંદેય.  

૨૧/૧૦/૨૦૧૮ 
૪૮, શરયરાય યો-શાઉવ, અડાજણ.  
૪૫, જનતાનગય વોવા., ઇસ્રાભીક જીભખાના, યાાંદેય.  

૨૨/૧૦/૨૦૧૮ એ-૫, અળોક લાર્ીકા, ારનયુ યોડ. 
૨૩/૧૦/૨૦૧૮ એ-૩૭, ગાંગાનગય વોવા. વલ.-એ, દાાંડી યોડ. 
૨૪/૧૦/૨૦૧૮ ૮૨, વૌયબ વોવા., ભોયાબાગ. 
૨૫/૧૦/૨૦૧૮ ૯, ગાડટન વોવા., અડાજણાર્ીમા. 
૨૭/૧૦/૨૦૧૮ વી, વાાંઈયાભ કોમ્રેક્ષ, ારનોય ગાભ. 

૨૯/૧૦/૨૦૧૮ 
ફી, કેદાયદળટન એાર્ટ ., અડાજણ યોડ.  
૨, શ્માભસુાંદય વોવા., યાભનગય.  

૩૦/૧૦/૨૦૧૮ ૭૩, ગણેળકૃા વોવા., ારનયુ કેનાર યોડ. 
૩૧/૧૦/૨૦૧૮ ૩૬, શયીઓભનગય વોવા. ર્ી. ી. -૩૧, ૩૨, અડાજણ.  

સેન્ટ્ર્ 

૦૧/૧૦/૨૦૧૮ 
૧૦૩, યીરામન્વ એા., લયીમાલી ફજાય. 
૫૦૩, ભામનુા એા., લયીમાલી ફજાય. 

૦૪/૧૦/૨૦૧૮ ૭/૮૩૯, નયૂી ભોશલ્રો, યાભયુા. 
૦૫/૧૦/૨૦૧૮ ૭/૧૩૩૫, ભદાયીલાડ, ધાસ્તીયુા. 



૦૮/૧૦/૨૦૧૮ 

૧૨/૧૬૮-ીઠાલારાની ળેયી & ૧૨/૨૪૭-ર્લા ળેયી, યાણીતાલ (ફે 
નમનુા). 
૧૨/૬૯૧-૧-ખાર્કીલાડ ચાર, યાણીતાલ & ૭/૮૩૯-નયૂી ભોશલ્રો, યાભયુા 
(ફ ેનમનુા). 

૦૯/૧૦/૨૦૧૮ ૭/૯૪૧, કાજીયુા, યાભયુા. 

૧૧/૧૦/૨૦૧૮ 

૧૨/૧૬૨૪-નેારી શાઉવ &  ેએન્ડ યઝુ-ખાનવાશફેનુાં બાઠુાં, લયીમાલી ફજાય 
(ફ ેનમનુા). 
૧૧/૨૧૭૪, યાધારિષ્ણા ભાંરદય ાવે, લયીમાલી ફજાય. 
૭/૧૦૫૯-ગાડટન પેતર્યી ાવે & ૭/૯૨૯-કાજીયુા સ્રીર્, યાભયુા (ફે 
નમનુા). 

૧૩/૧૦/૨૦૧૮ ૧૧/૨૧૨૨, બોંમયાલાી ભસ્જીદ ાવે, ધાસ્તીયુા.  
૧૪/૧૦/૨૦૧૮ ૧૧/૨૧૨૬, ધોયીમા ભશોલ્રો, ધાસ્તીયુા.  

૧૫/૧૦/૨૦૧૮ 
૧/૨૧૭૦, ફાયા શજાયી ભશોલ્રો, નાનયુા.  
યવોત્તભબાઇ ભાંછાબાઇ રે્ર, ઘોડીમા ભશોલ્રો, ખાન વાશફેનુાં બાઠુાં.  

૧૬/૧૦/૨૦૧૮ ૧૧/૨૫૨૬, ખાનવાશફેનુાં બાઠુાં, ધાસ્તીયુા. 
૧૭/૧૦/૨૦૧૮ ૭/૧૪૧૯ & ૭/૧૪૨૧, વલકાવડામભાંડ ગરી, ધાસ્તીયુા (ફે નમનુા). 
૧૮/૧૦/૨૦૧૮ ૭/૨૬૨૭, લામદા ળેયી, વૈમદયુા. 
૧૯/૧૦/૨૦૧૮ સ્ર્ાપ તલાર્વટ, વોદાગયલાડ.  

૨૧/૧૦/૨૦૧૮ 
૭/૧૨૯૭, ભદાયીલાડ, ધાસ્તીયુા & ૧૧/૧૪૭૫, કીન્નયી ફજાય યોડ, નાણાલર્ 
(ફ ેનમનુા).  

૨૨/૧૦/૨૦૧૮ 
૧૨/૨૦૦૮, ર્ારીની ચાર, વમૈદલાડા & રૂફી કોમ્રકે્ષ, ધાસ્તીયુા (ફ ે
નમનુા). 

૨૩/૧૦/૨૦૧૮ 

૧૨/૩૬૧ & ૧૨/૩૬૧, ડુાંગયકુલા સ્રીર્, યાણીતાલ (ફે નમનુા). 
૧૨/૨૦૨, ૧૨/૨૦૪  & ૧૨/૩૪૫, ડુાંગયકુલા સ્રીર્, યાણીતાલ (ત્રણ 
નમનુા). 

૨૪/૧૦/૨૦૧૮ 
૪/૨૭૭૮, આભખાવ ભશોલ્રો, ફેગભયુા. 
૧૧/૨૧૨૫, ધોયીમા ભોશલ્રો, ધાસ્તીયુા. 

૨૫/૧૦/૨૦૧૮ 
૧/૨૦૭૭, ફાયાશજાયી ભોશલ્રો, નાનયુા. 
૭/૨૭૦૨, ફોયડી ળેયી, વૈમદયુા. 

૨૬/૧૦/૨૦૧૮ ૪/૪૨૬૧, શાથીલાાની ળેયી, ફેગભયુા. 

૨૭/૧૦/૨૦૧૮ 

પ્રવલણ ફાબબુાઈ, ખાન વાશફેનુાં બાઠુ, ધાસ્તીયુા.  
૧૧/૨૧૨૧, બોંમયાલારી ભસ્જીદ, ધાસ્તીયુા.  
રૂભ-૨૦, ચમુ્ભારીવની ચાર, યાભયુા.  
રૂભ-૫ & અક્ષમ કરીનીક, ખજુયાલાડી, ધાસ્તીયુા. (ફે નમનુા). 

સાઉર્ 
વેસ્ટ 

૦૫/૧૦/૨૦૧૮ યીલય એાર્ટ , ાાંડલ ફાંગ્રોઝ, અઠલારાઇન્વ યોડ.  
૧૧/૧૦/૨૦૧૮ આનાંદવલરા, ળીતરાકટ વોવા. એર.ફી - બર્ાય યોડ. 

૧૨/૧૦/૨૦૧૮ 

૯૨, વલોદમનગય, ઉભાબલન ાવે & ૩૧/એ, સ્લાભી ગણુાતીતનગય, બર્ાય યોડ (ફે 

નમનુા).  

૭૩, ગામત્રી વોવા., ગામત્રી ભાંદીય ાવે. 
૬૯, આદળટ વોવા., અઠલા ઝોન ાવે  

૨૨-૨૩ & ૨૨-૨૩ (ઓલય શડે ર્ાાંકી) & ૧૮, ગામત્રી ભાંદીય ાવે, ઉધના ભગદલ્રા 
યોડ (ત્રણ નમનુા).  

૧૩/૧૦/૨૦૧૮ 

૭૯ & ૨૩, ગામત્રી વોવા. ગામત્રી ભાંરદય ાવે, ઉધના ભગદલ્રા યોડ. 
(ફે નમનુા) 
૪ & ૧૧/૧૫, ભશાલીયનગય યો -શાઉવ, ઉધના ભગદલ્રા યોડ. (ફે 
નમનુા). 
૭૫, યવલયાજ વોવા. & ૧૯, ચાઈના ર્ાઉન વોવા. ઉધના ભગદલ્રા યોડ. 
(ફે નમનુા). 
શવતલાવ, રૂારી નશયે, બર્ાય યોડ. 

૧૪/૧૦/૨૦૧૮ ભશશે્વયી સુય સ્ર્ોય ાવેથી, ઉભયાલનગય.  



 

છગનબાઇની ચાર ભાાંથી, બયથાણા.  
૧૫/૧૦/૨૦૧૮ ૩૪ & ૬૮, ભાનવયોલય યો- શાઉવ, બીભયાડ, કેનર યોડ.  

૧૬/૧૦/૨૦૧૮ 
૬૯, દેલદી વોવા., ાયરે ોઈન્ર્. 
૭૯, ગામત્રી વોવા., ગામત્રી ભાંરદય ાવે, ઉ.ભ.યોડ. 

૨૦/૧૦/૨૦૧૮ ૨૫૦, નાવગાભ, વીર્ીરાઈર્ ાવે. 
૨૧/૧૦/૨૦૧૮ ૧૫૮, ગોકુરનગય, આઝાદનગય યોડ, બર્ાય. 
૨૫/૧૦/૨૦૧૮ ૧૯ & ૧૭, યીલક્ષતનગય વોવા., ઉભયાલનગય, બર્ાય યોડ (ફે નમનુા). 
૨૭/૧૦/૨૦૧૮ ૪૨, શ્રી દળટન વોવા. જભનાનગય યોડ.  
૨૯/૧૦/૨૦૧૮ ૫ & ૩ વૌયબા વોવા., જભનાનગય યોડ (ફે નમનુા). 

૩૧/૧૦/૨૦૧૮ 

૩૧/એફી, ૨૪/ફી, ૧૭/એ & ૫/એ, સ્લાભી ગુાંણાતીતનગય, બર્ાય યોડ 
(ચાય નમનુા). 
૧/ફી, સ્લાભી ગુાંણાતીતનગય, બર્ાય યોડ. 

સાઉર્ 

૧૦/૧૦/૨૦૧૮ ૩૪, વલષ્ણનુગય, ઉધના. 
૧૧/૧૦/૨૦૧૮ ૧૩૪ & ૧૩૩, શગેડેલાય લવાશત-૩, ઉધના (ફે નમનુા). 
૨૨/૧૦/૨૦૧૮ ૩૩, યણછોડનગય, ાાંડેવયા. 
૨૩/૧૦/૨૦૧૮ ૨૫૬, અેક્ષાનગય, ફભયોરી યોડ. 
૨૬/૧૦/૨૦૧૮ ફી-૩૭૭, જરાયાભનગય, ાાંડેવયા. 

૨૭/૧૦/૨૦૧૮ 
૧૬, વાાંઈ વભટણ વોવા. ઉધના.  
૧૮, લાલ્ભીકી આલાવ, બેસ્તાન. 

૨૯/૧૦/૨૦૧૮ ૩, શયીજનલાવ, બેસ્તાન. 

૩૦/૧૦/૨૦૧૮ 

૨૩૧-શગેડેલાડ લવાશત, ઉધના યોડ & ૫૧-લલ્રબનગય, ઉધનાવાંઘ યોડ 
(ફે નમનુા). 
૫૦, યાભનગય, બેસ્તાન. 
૨૩૧, વીંગાયુી કાંાઉન્ડ, ખર્ોદયા. 

સાઉર્ 
ઈસ્ટ 

૦૪/૧૦/૨૦૧૮ ૫૨, અંલફકાનગય, ડુાંબાર. 
૧૦/૧૦/૨૦૧૮ ૭૬, અશ્વવનાકટ , નલાગાભ. 

૧૫/૧૦/૨૦૧૮ 
૮૩ & ૮૧, જુન ુશવત લાવ, ડીંડોરી. (ફે નમનુા). 
૧૦, ગામત્રીનગય-૧, ડીંડોરી. 

૧૭/૧૦/૨૦૧૮ ૮૩ & ૮૨, જુનુાં શવતલાવ, ડીંડોરી (ફે નમનુા). 

૧૯/૧૦/૨૦૧૮ 

૨૯, ળાાંવતકુાંજ વોવા., ડુાંબાર. 
૨૪, ળાાંવતકુાંજ વોવા., ડુાંબાર. 
૫૩, ગણેળનગય-૧, યતનચોક.  

૨૧/૧૦/૨૦૧૮ ૨૩૮, શનભુાન ભાંરદય ભશોલ્રો, ઉધના માડટ યોડ, લરિંફામત. 
૨૪/૧૦/૨૦૧૮ ૪, જુન ુશવતલાવ. ડીંડોરી. 
૨૫/૧૦/૨૦૧૮ ૨૬૩ & ૨૬૧, ભદનયુા, લરિંફામત (ફે નમનુા). 
૨૯/૧૦/૨૦૧૮ ૫૦૪ & ૧૯૮, આંફેડકયનગય, ડુાંબાર (ફે નમનુા). 


